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I. feladványunk részletei  az írónő alábbi könyveiből valók. Írd a részlet elé a könyvcím 

sorszámát! 

1. Göröngyös Úti Iskola: Helló, felség!,       2. Göröngyös Úti Iskola : Lássatok csodát!,  

3. Ludmilla megoldja,    4. Nem mese,     5. A feltaláló 

 

……      „Fecó első komoly találmánya egy repülő cipő volt. A cipő oldalára apró szárnyakat 

szerelt.” 

 

……       „…nekem van egy óriási, valódi, igazi, szuper problémám, amit eddig még senki 

nem tudott    megoldani… Szóval az a helyzet, hogy nincsen egyetlen barátom sem.” 

 

…...        „Csuda Gábor letette a szendvicsét, kihajolt a padból, és szó nélkül felvette a 

koronát. Kicsit tisztogatta, egyengette, majd szertartásosan visszahelyezte a fejére. – Te nem 

hordod a tiedet? – kérdezte Robitól kedvesen. Robi eltátotta a száját. – Ez teljesen dilis – 

mondta.” 

 

…..       „Ezután a Nem nevű lény sétálgatni kezdett az ágyamon, fel és alá. Otthon érezte 

magát. –Végre kiszabadultam a fogságból – viháncolta. –Ki tartott fogva – kérdeztem 

óvatosan. –Még kérdezed?” 

 

…..    „…ezerszer elmondtuk már neki, hogy nem kellene másokat szédítenie. Meg 

mindenfélét kitalálni… Mindig a középpontban akar lenni. De hát hiába beszél neki az ember! 

Jól mondom, kislányom?” 

 

 

II. feladványunk a Göröngyös Úti Iskola. Helló, felség! című könyve alapján készült. 

Karikázd be a jó választ! 

 

1. Folytasd a történet alapján:  A 2.b osztály tanulói izgalommal várták azt a pillanatot, 

amikor… 

   1/    kicsöngetnek 

   2/    osztálykirándulásra indulnak 

   x/    végre közelebbről is szemügyre vehetik új osztálytársukat 
 

2. Mikor érkezett Csuda Gábor a 2. b-be? 

   1/ év elején   2/tanév elején  x/ év közben 
 

3.  Miért nevezte Superman-nek Csuda Gábort Robi, az osztály leghangosabb tanulója? 

  1/  mert Gábor izmos és vállas, akárcsak Superman 

  2/  mert farmere és zöld pulóvere felett palástot viselt 

  x/  mert azt állította magáról, hogy tud repülni 
 

4.  Milyen sportban jeleskedett Gábor? 

   1/  sakk      2/  lovaglás       x/  foci 
 



5. Hol lakott  ez a különös Csuda Gábor? 

  1/  szép régi, kastélyszerű házban   2/  tízemeletes panelban, a harmadikon  x/  közeli tanyán 

álmodozott 
 

6.  Rita néni mindent előkészített az igazgató néni óralátogatásához. Miről feledkezett el 

mégis? 

  1/  Nem kérte meg Gábort, hogy ne viselje a koronáját és a palástját 

  2/  Elfelejtett gyakorlófeladatot adni 

  x/  Nem ellenőrizte a házi feladatot  
 

7. Miről kellett fogalmazást írni a gyerekeknek magyar órán? 

  1/  Példaképükről       2/  Kedvenc mesehősükről       x/  Hétvégi elfoglaltságukról 
 

8. Ki lett Gábor példaképe? 

  1/ a testnevelés tanára   2/ Mátyás király   x/ Superman 
 

9. Minek öltözött Gábor az iskolai jelmezversenyen? 

  1/  Ajándék volt a fa alatt, talpig piros csomagolóanyagba csavarva 

  2/   Pingvinjelmezt húzott 

  x/   Királyi jelmezt vett fel, koronával és jogarral 
 

10. Minek nevezte Rita néni Gábor palástját és koronáját az igazgatónő előtt? 

  1/ jelmeznek     2/ bohócruhának     x/ maskarának 
 

 11. Közeledett az év vége. Gábor még mindig palástban és koronában járt iskolába. 

„Az igazgatónő …” (folytasd a mondatot a történet szerint) 

  1/  már csak nevetett Gábor furcsa szokásán 

  2/ megbeszélésre hívta Gábort és szüleit 

  x/  elfogyott a türelme és szigorúan utasította Gábort, hogy ne lógjon ki a többiek közül 
 

12. „Látod, most már te is király vagy” –Kinek mondta ezt Gábor az óvodások közül? 

   1/  Robinak     2/ Zsigának     x/ Ivánnak 
 

13. „A királyságot nem lehet kinőni. Sőt,…” (Folytasd a mondatot a történet szerint!) 

  1/ inkább bele kell nőni     2/ ahhoz inkább fel kell nőni     x/ azon inkább túl kell lépni 

 


